
Kradzieże 

Co zrobić, gdy wyjeżdżam na dłużej? 
Przede wszystkim złodziej nie powinien wiedzieć, że nie ma Cię w domu. Poproś kogoś zaufanego o opróżnianie skrzynki pocztowej, zapalanie 

światła, otwieranie okien. Nie zaszkodzi też poprosić sąsiadów, by „rzucili okiem” na Twoje mieszkanie.  

 

Jak nie zgubić kluczy? 
Wyrób w sobie nawyk odkładania kluczy zawsze na to samo bezpieczne miejsce. Pomocne może się̨ także okazać kupno breloczka. Trudniej je wtedy 

zgubić, a łatwiej odnaleźć. 

 

Co zrobić, gdy zgubiłem klucze? 
Po pierwsze sprawdź wszystkie miejsca, w których mogłeś je zostawić. Jeśli nadal nie uda Ci się̨ ich znaleźć, powinieneś jak najszybciej wymienić 

zamki w drzwiach.  

 

Gdzie trzymać oszczędności? 
Najrozsądniej w banku. To najlepszy sposób, by przechytrzyć złodzieja. Jeśli jednak zmuszony jesteś przechowywać gotówkę w domu, nie trzymaj jej 

na widoku i w łatwo dostępnych miejscach, takich jak niezamknięte szuflady, koperty na stole itp. 

 

Jakie wybrać drzwi? 
Im lepsze drzwi antywłamaniowe, tym trudniej o włamanie. Przy zakupie zamka wybieraj te nowoczesne z odpowiednimi certyfikatami. A przy 

zamykaniu wykorzystaj wszystkie zamki. Klucz przekręcaj zawsze do oporu. Warto też zamontować łańcuch, który, jeśli zajdzie taka potrzeba, da Ci  

możliwość bezpiecznej rozmowy przez uchylone drzwi. 

 

Co zrobić, gdy nieznajomy puka do drzwi? 
Na pewno nie raz słyszałeś w telewizji lub od znajomych o wyłudzeniach „na wnuczka” czy „na kontrolę liczników”. Pamiętaj o takich historiach. 

Zachowaj czujność i uzasadnioną nieufność wobec obcych. Sprawdź wiarygodność nieznajomego. Poproś o dokument potwierdzający jego tożsamość 

lub wykonaj telefon do rodziny albo odpowiedniej instytucji. 

 

 
 



Co zrobić, gdy jestem świadkiem włamania albo rabunku? 
W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić o wydarzeniu policję, wykręcając numer 997 lub numer ratunkowy 112. Prawo daje nam 

również̇ możliwość reakcji i próby zatrzymania złodzieja czy napastnika, jednak zawsze trzeba realnie oceniać sytuację, pamiętając przede wszystkim 

o bezpieczeństwie swoim i ofiary. 

 

Kiedy powinienem zadzwonić na policję? 
Na policję możesz zgłosić każde niepokojące sygnały z Twojego otoczenia. Nie poniesiesz konsekwencji, jeżeli okaże się̨, ze się̨ pomyliłeś lub nic 

takiego nie miało miejsca w rzeczywistości. 

 
Co zrobić, gdy domofon nie działa? 
Zgłoś szybko problem administratorowi budynku. Jest on zobowiązany do naprawienia usterki, a im szybciej zostanie to zrobione, tym prędzej znowu 

będziesz chroniony przed wejściem niepożą danej osoby na klatkę schodową. 

 

Jak prawidłowo zabezpieczyć piwnicę? 
Najlepiej, jeśli drzwi do Twojej piwnicy są̨ pełne, a zamki i kłódki posiadają̨ odpowiednie atesty i certyfikaty. Zwracaj również̇ uwagę̨ na nieznajome 

osoby kręcące się̨ po klatce schodowej lub przy budynku. Poproś także sąsiadów, żeby zwracali uwagę̨ na obcych. 

 
Współpracujmy ze sobą̨. Czasem nawet najgrubsze drzwi i najlepsze zamki nie wystarczą, by uchronić się̨ przed 
kradzieżą̨. Informujmy policję o podejrzanych osobach kręcących się̨ w okolicy i miejmy oko na mieszkanie 
sąsiada podczas jego nieobecności. Zachowajmy uzasadnioną nieufność w kontakcie z obcymi. Nie bójmy się̨ 
prosić o dokument. 


